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المشرفعنوان المشروعاسماء المجموعةت

غفران مزاحم احمد
نور زھير حيدر
ليث ابراھيم احمد

خليل تركي منصور
سرى فاضل اسماعيل

سما ھاني محمد
فرح لقاء يونس

عزيز فارس ابراھيم
زھراء عصام قاسم
دعاء باسم سالم
رؤى ثائر صباح
نور سعد حسين

فليمون يعقوب يوسف
ستيفن مازن يوسف
كرم نشوان حازم
مھجة نمير يحيى
نور اسالم جاسم

ھيفاء موسى سعيد
اصالة رعد سالم
علياء عمر سالم

محمد يوسف مجيد
احمد سوادي حمود

امنة محمد عبدالحميد
نور وليد اسماعيل

االء عبدالملك عبدالعزيز
رحمة عمر عبدالجواد
مارية عباس عبدالكريم

رامي نوئيل ابراھيم
يوسف مصطفى عبدالوھاب

خالد وليد خلدون
ميسم بسام حمد

غفران ذنون احمد
اوجين ظافر ناصر

اسيل ھاشم عبدالقادر
زھراء مظفر عبدالرزاق
ھيا احمد عبدالرحمن
طه يونس محمود

اية كرم رشيد
ھاجر ھيثم عبدالوھاب
اسماء مزعل عبدالجبار
ياسر عمار عبدالرحمن

زكريا يحيى
ا. علي عمادقياس التردد في الشبكة العراق الكھربائية21

19Setup wireless mesh network and study its performanceد. سحر

20
Digital image watermarking in discrete wavelet 

transform
ا. احمد عبدالستار

17
Leakage detection and localization on water pipelines 

using sensornetwork
ا. عمر موفق

18
Investigation of data communication through screen 

camera links
د. صدقي

15FPGA تصميم وتنفيذ مسيطر دقيق باستخدام رقاقة
ا. مأمون عبدالجبار 
 ا. محمد جاسم

16C++ ا. يحيى سعودقياس كفاءة البرامج بلغة

13Performance study on wireless communication systemا. معن احمد شحاذة

14Arduino CNC plotterِ
ا. احمد عبدالستار

ا. عبدالباسط محمد احمد

11
Android bluetooth heart pulse system based 

microcontroller
د. عماد عطية

12Secure data transfer using video steganographyد. محمد حازم

9
An online questionaraire to measure student's 

sataisfaction for Ninevah University
ا. فھد ليث

10Real time system based solar pv cellا. صھيب رجب

7Network attached stoage (NAS)ا. جوان حسين

8ISP structure study & emulationد. عبدالباري

5Building intrusion detection systemا. تقى عبدالحميد

6Smoothing coefficient of SAR image in wavelet domainا. ھبة نبيل

3Comparison of network with cloud serversا.نور رعد سعدهللا

4Image compression using discrete wavelet transformا. سما نزار

ا. عبدالستار جابرنظام شوؤن الطلبة1

2Arduino based smart houseد. عبدالباري


